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Aktuális teendők 
 

1. 

Mint ahogyan már azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, a 2013/2014-es, éves 

vadállománybecslést és vadgazdálkodási tervet február 15. napjáig az illetékes vadászati 

hatósághoz be kellett nyújtani.  

 

A felügyelőségtől kapott értesüléseink szerint többen, ezen kötelezettségüket sajnálatos módon 

elmulasztották, ezért kérem, hogy mindenki vizsgálja felül, majd amennyiben ezidáig azt nem tette 

meg, pótolja a hiányosságokat! 

 

2. 

Következő kötelezettség, az éves terv teljesítésének dokumentálása, a vadgazdálkodási jelentés. 

Ezen statisztikai adatlapot 2013. március 20-ig kell megküldeni az illetékes megyei Vadászati 

Hatósághoz. 

 

Amennyiben rendelkeznek internetes lehetőséggel, a nyomtatványok a www.vvt.gau.hu oldalról is 

letölthetőek. Ezen felül, természetesen - amennyiben igénylik, - a statisztikai lapok Szövetségünk 

székházában is átvehetők. Felhívjuk a figyelmet, hogy vonatkozó jogszabály szerint a valótlan 

adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás a vadászati hatóság 

részéről büntető, illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után. 

 

3. 

Március 1-től az előző évi nagyvad azonosító jelek érvényüket vesztik, ezért minden vadászatra 

jogosultnak gondoskodnia kell az új azonosítók felvételéről.  

 

Információink szerint a felügyelőségen az új jelek már igényelhetőek, az előző évi elszámolás, és az 

esetleges megmaradt krotáliák két tanúval hitelesített megsemmisítési jegyzőkönyvének egyidejű 

leadásával.  

 

4. 

Mint azt korábbi levelünkben szintén jeleztük, a rendészeti feladatokat ellátó személyek, - köztük 

a hivatásos vadászok - tekintetében jelentős jogszabályi változások, előírások történtek.  

 

Ezekről kamarai szervezetünk egy komplett tájékoztató anyagot küldött ki a megyében gazdálkodó 

és tevékenykedő valamennyi vadászatra jogosult szervezetnek, valamint valamennyi hivatásos 

vadásznak! Amennyiben bármiféle kérdésük van vagy segítségre van szükségük, forduljanak 

hozzánk bizalommal! 
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5. 

Valamennyi vadász részére a vadászati év végével, - az elmondottakon túl - szorosan összefügg a 

vadászjegy megújítása is. Sajnálatos módon ezidáig a megye vadászainak mintegy kétharmada 

újította csak meg engedélyét, és mivel a fegyvertartási engedély tartásának feltétele az érvényes 

vadászjegy is, ezért ezen személyek egy ellenőrzés kapcsán számíthatnak engedélyük 

visszavonására. 

 

Mivel március 1-től érvényes vadászjegy hiányában nem lehet vadászati tevékenységet 

folytatni, továbbá a vadászatra jogosult is felelősséggel tartozik tagjaival kapcsolatosan, kérem, 

hogy vizsgálják felül vadásztagjaik érvényesítését, és az esetleges hiányosságok esetén hívják fel 

őket annak megszüntetésére. 

 

6. 

A vadkísérő jegyek és az apróvad gyűjtőigazolások vonatkozásában kérjük, hogy amennyiben 

mód és lehetőség van rá, a dokumentumok beszerzését, a vadászjegy érvényesítés miatti hosszabb 

várakozás elkerülése érdekében, március közepére ütemezzék. 

 

Gazdálkodás 
 

1. 

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. Törvény 82 §. (2) 

bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, hogy havonta tegye közzé a 

tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan 

alkalmazható üzemanyagárat. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó 

magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem 

szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni. 

 

Fentiek alapján a 
 

2013. március 1-je és március 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  431 Ft/liter 

Gázolaj     435 Ft/liter 

Keverék     462 Ft/liter  

 
 

2013. február 1-je és február 28-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  414 Ft/liter 

Gázolaj     423 Ft/liter 

Keverék     445 Ft/liter  
 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

 

2013.03.12.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, járulékokról 

és egyéb adatokról (1308A és 1308M) 

Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, nyugdíj,- egészségbiztosítási járulék, 

százalékos EHO, szociális hozzájárulási adó) 

2013.03.20.   Általános forgalmi adó bevallása, befizetése (havi bevallók 1365) 
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3. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a IV. negyedévi szövetségi tagdíj számlája december hónap második 

hetében kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk összegét még nem 

rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési kötelezettségüknek. 

 

 

Hírek, információk 
 

1. 

Idén tavasszal is folytatódik a szalonka monitoring program, mely szerint a programban résztvevő 

vadgazdálkodóknak február 16-án, szombaton kezdődött el és 12 héten át tart a Magyarországon 

átvonuló erdei szalonkák megfigyelése, kvótarendszer alapján történő mintagyűjtése.  

A monitoring során a megfigyeléseket, a már megszokott formában dokumentálni kell, majd azt 

leadni a Vadászszövetségünknek, ahol mi az adatokat feldolgozva juttatjuk el azokat a gödöllői 

Egyetemnek.  

 

2. 

Február 2-án tartottuk megyei vadászbálunkat a Miskolctapolcai Park Hotelben. Az est vendégeit 

Dr. Székely László elnökünk köszöntötte. Ezt követően került sor a vacsorára, majd a műsorra, ahol 

Erdei Sándor, alias Rokker Zsolti, számtalan Tv és rádióműsor humoristája szórakoztatta a 

közönséget, megteremtve ezzel a nagyszerű hangulatot az est további részére is. Éjfélkor 

tombolasorsolás, éjféli menü, majd ezt követően hajnalig tartó mulatság következett.  

 

3. 

A Miskolci Vadászklub továbbra is szeretettel várja látogatóit minden hónap utolsó csütörtökjén 

17.
00

 órától a Miskolci Városi Könyvtár épületében (Miskolc, Mindszent tér 2.)  

Bővebb felvilágosítás: Heinemann Pál 30/553-4935 

 

4. 

Mintegy 50 ezer látogatót fogadott a február 14-től 17-ig tartó Fegyver Horgász Vadász (FeHoVa) 

és Budapest Boat Show kiállítás a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban, és ezzel látogatói csúcsot 

ért el a kiállításcsokor - közölte a Hungexpo Zrt.  

 

A kiállított standok mellett idén közönségcsalogató újdonság volt a magyar vadászok afrikai 

trófeáinak bemutatója valamint az I. FeHoVa – Preparátor verseny. 

 

 

Szövetségünk hírei 
 

1. 

Vadászszövetségünk március 4-ével kezdődően Állami Vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot 

(KSH szám: 19066754-9133-529-05, Nyilvántartási szám: 00493-2008) hirdet, melynek során a 

hallgatók összesen 50 órában sajátíthatják el a vadászat-vadgazdálkodás alapjait, ismerkedhetnek 

meg a biztonságos fegyverkezelés szabályaival. 

 

Az idei első vadászvizsga március 27-én és 28-án lesz Tomoron a sportlőtéren. Vizsgára és 

tanfolyamra a jelentkezési határidő: 2013. február 28. (Miskolc, Tas u. 18. 46/504-125)  
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2. 

Vadászszövetségünk közhasznú tevékenységének ellátásához kérünk minden természetszeretőt, 

hogy 2012. évi adója 1%-ának felajánlásával támogassa törekvéseinket, a vadászati hagyományok 

ápolását, a vadállomány, a természeti környezet védelmét.  

 

Támogatásának megvalósításához az szükséges, hogy a személyi jövedelemadó bevallásában 

található rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 19066754-2-05 számot, a 

kedvezményezett nevénél pedig a Vadászszövetség-et tünteti fel. 

 

3. 

AKCIÓ!!! 

Vadászszövetségünk továbbra is folytatja az Erdélyből származó kősók forgalmazását! A 

kiszerelést 50-60 kg-os zsákokban oldottuk meg, 5-6eFt/zsák áron. A zsákokban a nyers, fejtett kősó 

3-10 kg-os tömbökben található.  

 

Ezen felül új termékekkel is bővült Vadászszövetségünk termékkínálata, melyek közül az 

alábbiakban néhányat - ízelítőül - bemutatunk: 
- GSM Vadkamera     76.000Ft + áfa 
 - azonnali képet küld e.mail-re, telefonra!!! 

 - videofelvétel készítési lehetőség 

- 8.0 MP, teljes sötétségben kb. 20 méterig lát 

- havonta akár ezer kép, max. 700-800 Ft-os költséggel      
- Céltávcsövek     15.000Ft + áfa -tól 

- Elektromos kiképző kutyanyakörv   15.000Ft + áfa 

- Lézeres távcsőbelövő     15.000Ft + áfa 

     

 

Mire szabad vadászni 
 

Március:  

Muflonkos, Vaddisznó; Róka; Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok; Nyestkutya; Mosómedve 

 

Április: 

Gímszarvas borjú!!! 

Őzbak (április 15-től), Muflonkos, Vaddisznó, Róka; Aranysakál, Nyest, Pézsmapocok; Nyestkutya; 

Mosómedve 

 

 

Vadásztársi üdvözlettel: 

 
 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 
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